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Докторската дисертация  на  Калоян Куков е върху един 
изключително важен и много сложен въпрос за специфичните 
разстройства на личностовите схеми и копинг стратегии при 
параноидната шизофрения. Това е въпрос, който през последните 
години клиничните психолози започват да изследват, за да 
подпомогнат изграждането на стратегии и техники за 
психологично подпомагане в лечебния процес. За да се изработи 
ефективна техника  съвременната когнитивната терапия изисква 
щателно и детайлно изследване на нарушените личностови схеми, 
в аспекта на дисфункционалните убеждения и тяхната 
взаимовръзка с копинг стратегиите. Така дисертационната работа 
на Куков е добре насочена. Самият той има стаж от няколко 
години  като клиничен психолог в университетска психиатрична 
болница, където е изградил умения за психодиагностични 
изследвания и добро равнище на обучение в когнитивно-
поведенческата психотерапия, което му дава възможност за 
научно изследователска работа в тази посока. 

Дисертацията е разработена в четири основни глави, които 
следват логичните стъпки на научно-изследователска разработка, 
обемът е разгърнат на 208 страници. Цитирани са 223 съвременни 
източника, 63 на кирилица и 160 на латиница. 

Първата глава е много добър литературен обзор върху  
психичното заболяване шизофрения и нейното лечение. Куков 
много добре проследява в историческа последователност 



клинико-психологичните проблеми на шизофренията, наред с 
психиатричните, невропсихологичните и психотерапевтичните.  В 
този обзор ясно се откроява неговия личен клиничен опит и 
разбиране на взаимовръзка между специфични психологични, 
медицински и психотерапевтични аспекти. Особено ценни са 
частите за съгласуваността между психологичните подходи на 
въздействие и лекарствената терапия, значимостта на ранните 
интервенции, които ограничават стабилизирането на травматични 
и налудни преживявания като дисфункционални вярвания.  Много 
добре са представени   тестовите методики за диагностика при 
шизофренните разстройства и клинико-психологичният опит за 
ранна диагностика на болестта. Тук докторантът е „отсял” и 
структурирал взаимовръзката в ранната патология между  
когниции, емоции и поведение на личността. Този аспект,  става 
прицелна част за неговото научно изследване.  

Втората част представя когнитивно-поведенческата психотерапия 
и копинг стратегии при шизофрения. В много стегната част 
докторантът, представя съвременните психотерапевтични 
интерпретации за регулативните когнитивните  схемите на 
личността и конструкта за функционалните и дисфункционални 
вярвания, които определят нагласите, мотивите и цели на  
поведение. Взаимовръзката между когнитивни и поведенчески 
школи, които са най-подходящи за ендогенните психични 
заболявания. Много добре е представена частта за когнитивната 
психотерапия при шизофрения, с доказателствата за нейната 
ефективност и сферите, в които се постига най-добър ефект. 
Куков умело и точно проследява как когнитивната терапия е 
създадена за депресивните разстройства, натрупала е много опит в 
последното десетилетие при тревожните разстройства и 
зависимостите, а сега е на дневен ред проучване и изграждане на 
специализирани техники и подходи при болните от шизофрения. 
Той справедливо полага като все още „отворен” въпросът за 
анализиране на дисфункционалните  вярвания при болните от 
шизофрения, тяхната взаимовръзка с личностовата 
предиспозиция, психотичната продукция, настъпващата 
личностова промяна, и механизмите на ексцесивно  активиране на 
дисфункционални  вярвания, който стават „мост” към налудните 



идеи.  Същата потребност от анализ се налага и за модела и 
болестната промяна в копинг стратегиите  при отделния пациент, 
чрез които се интернализират дисфункционалните вярвания и 
налудни идеи в житейска позиция и стил на поведение. Точно в 
тези пунктове Куков насочва своето изследване.  

В трета глава е представена организацията на емпиричното 
изследване, съобразно изискванията за научно провеждане и 
анализиране на данните. Куков си е поставил две основни цели 
към изследването: да направи оценка на когнитивните схеми с 
дисфункционални убеждения при пациенти с параноидна 
шизофрения, техните копинг стратегии,  метастратегии и 
взаимовръзките между тях. Докторантът е уточнил значението на 
използваните специфични за когнитивната психология и 
психопатология термини. Изградени са 11 задачи, които са добре 
конкретизирани и организиращи психодиагностичното проучване. 
Изградени са седем хипотези, които след преработка са станали 
ясни, обвързани с основните цели и в систематична взаимовръзка. 
Изследвани са 50 пациента с параноидна шизофрения и 50 
психично здрави лица. Подробно са представени данните на всеки 
пациент за хода на психичното заболяване, компонентите на 
настъпилата социална дезадаптация, симптоматика и 
продължителност на психотичните епизоди, фамилната 
обремененост. Изследването е проведено с два теста: Въпросник 
за копинг стратегии на Carver, Scheier, Weintraub (1989) и 
Въпросник за автоматични мисли на Kendall & S. D. Hollon (1980). 
Тези методики са съразмерни към поставените цели в 
изследването, докторантът е направил.  За двете методики е 
направена адаптация и анализ на тяхната надеждност, подробно 
представени в приложенията на дисертацията. Тук искам да 
подчертая, че провеждане на психологично изследване при тези 
пациенти е изключително трудоемка и трудна работа, изисква 
специализирни умения за създаване на терапевтичен контакт с 
пациента  и поддържане мотивация за работа. 
 
Четвъртата глава представя данните от емпиричното изследване 
за двете групи по отделните методики, от приложените осем 
сериозни  статистически анализи и клинико-психологичните 
интерпретации. Всички статистически анализи са подкрепен с 
много прегледни таблици и графики, които улесняват 
възприемането. Куков следва последователността на изградените 
хипотези и най-напред анализира взаимовръзката 



дисфункционални вярвания и копинг стратегии при двете групи. 
Значимото различие потвърждава, че психичната болест засилва 
дисфункционалните вярвания. При болни доминира със значимо 
различие използването на емоционално фокусираните и 
избягващи копинг стратегии. Те съставят план повлиян от 
психотичната продукция и ригидно го следват. Изключително 
силна е частта на интерпретации, в която Куков обсъжда 
парадоксалното на пръв поглед силно влияние на емоциите при 
болни от шизофрения, като основното поражение, което нанася 
тази болест е върху емоционалните преживявания. Той изтъква, 
че патологично променените, дори обеднели емоции се вплитат 
особено силно при позитивната симптоматика (налудна, 
патологична продукция) като защитен механизъм към тях и ги 
стабилизира като дисфункционални вярвания. Така болестно 
променените емоции се превръщат в „стабилизатор” на 
налудностите, които се интегрират като дисфункционални 
вярвания за света, другите или аза. Изведена е интерпретацията, 
че „дисфункционалните вярвания се засилват от психотичния 
епизод”.  Куков прави тези интерпретации като умело свързва 
когнитивните и динамични школи. Това е изключително сериозен 
принос в клинико-психологичните анализи, който може да 
промени терапевтичната стратегия на работа с тези пациенти – от 
поведенческа към емоционално поведенческа. Едновременно с 
това Куков анализира как пациентите притежават достатъчно 
ресурс за справяне, но не могат да го реорганизират и използват  в 
конкретната ситуация. Направени са анализи по пол и възраст, 
където се отчита наслагването на негативният ефект на 
хоспитализма и преминаването към „комплексен стил на 
поведение”. Описани са много корелативни взаимовръзки между 
автоматичните мисли и моделите на копинг стратегии, като са 
посочени специфичните за болестта. Много важен е анализът, че 
след активния период на боледуване при пациентите има 
„удължено” във времето „привикване” към болестните 
преживявания и поведение, което отново дезадаптира цялостното 
поведението, а при някои пациенти в годините определя 
инвалидизиране.  Много интересни са анализите между 
автоматичните мисли, копинг и метакопинг стратегии. Тук Куков 



умело въвежда интерпретация за генерализираните когнитивни 
диспозиции и ситуативната когнитивна активност, в която 
влиянието  на среда има сериозно значение. Той използва 
сложните анализи за когнитивна диференциация и стил на 
решения, които определят поведението в здраве и болест. Така 
той обвързва влиянието не само на болестта, а  и на средата, върху 
дисфункционалните схеми и нефеективни модели на справяне при 
пациентите. Този анализ дава шанс за подобряване, ако влиянието 
на среда се подобри, чрез включване на активно психосоциално 
подпомагане. Тогава наличният потенциал при пациентите ще 
бъде реорганизиран и структуриран с ефективни модели за 
справяне, което ще подобри ресоциализацията им. 

При хипотеза четири Куков прави много интересни 
дискриминантни анализи върху  променливите от въпросника, 
като използва техниката на класификационното дърво за 
типизация на случаи. Така той отсява, че това, което различава  по 
същество групата на болните от групата на здравите е високата 
степен на автоматични негативни мисли, стремежът към търсене 
на подкрепа, отричане и употреба на алкохол като копинг 
стратегия.  

В следващите анализи Куков успява да покаже по-ограничено 
негативно влияние на халюцинациите върху дисфункционалните 
вярвания  и на фамилната обремененост върху копинг 
стратегиите. В интерпретациите той определя по-сериозно  
влияние от протичането на болестта и условията на живот  върху 
автоматичните мисли и копинг стратегиите. Във всяка част на 
дисертацията има много добри и съвременни съпоставки с 
изследвания на чужди автори. В обобщението докторантът  прави 
конкретни предписания към стратегиите и целите на 
психосоциална работа с болните от шизофрения, което може да 
реорганизира позитивният им ресурс и да подобри социалната им 
адаптация. Това осмисля анализите от проведеното емпирично 
изследване и е сериозен практико-приложен принос на 
дисертацията. 

Към дисертацията нямам съществени критични бележки. Всички 
направени предложения в  предишните етапи на докладване пред 



катедрата са изпълнени и дисертацията е придобила стегнат и 
сериозен вид на научна разработка. 

Като рецензент считам, че докторската дисертация на Калоян 
Куков съдържа много добре научно организирано емпирично 
изследване, сериозни и сложни статистически анализи на данните, 
с великолепни клинико-психологични интерпретации в 
съвременната когнитивно динамична парадигма. Част от  
анализите са с оригинален и приносен характер за клиничната 
дигностична и терапевтична  практика. Изведени са конкретни 
предложения за практическата психологична работа с психично 
болните от шизофрения. Дисертацията е написана на 
професионален език, с точен и конкретен изказ. Направени са 
много съпоставки с изследвания от чужди автори. 

В заключение считам, че докторската дисертация на Калоян 
Куков е много сериозно научно изследване с анализи и практико-
приложни интерпретации, част от тях с оригинален характер за 
диагностичната и терапевтична работа на клиничния психолог.  
Дисертацията на Куков е отличен атестат за младото поколение 
психолози, които са амбициозни, напористи  и бързо формират 
умения за научна и терапевтична работа. 

С вътрешна убеденост, предлагам на уважаемите членовете на 
Научното жури  да гласуват на Калоян Куков 
образователната и научна степен „Доктор”. 

19.03.2012                                          Рецензент: 

      Доц. д-р П. Петкова 


